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Številka: 371-103/2013/86 
Datum: 22.7.2014   

 
Subvencioniranje prevozov dijakov in študentov ureja Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list 
RS, št. 131/06 (5/07-popr.), 123/08, 28/10, 49/11, 40/12-ZUJF, 57/12 in 39/13), Pravilnik o izvajanju 

subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št.69/13 ), Pravilnik o določanju cen subvencioniranega 
prevoza (Uradni list RS, št.69/13 ) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju 
subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 55/14). 
 
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE ZA IZDAJO SUBVENCIO NIRANE VOZOVNICE
  
Podatki o vlagatelju  - IZPOLNI VLAGATELJ: 

1. Vlagatelj vnese priimek, ime in EMŠO. 
2. Vlagatelj vnese naslov bivališča v obliki naselje, ulica, hišna številka z dodatkom, 

poštna številka in naziv pošte. 
3. Vlagatelj vnese naslov bivališča v času izobraževanja, v primeru, ko vlagatelj med 

izobraževanjem (od ponedeljka do petka) ne biva na naslovu bivališča po točko 2. 
4. Vlagatelj vnese naziv dijaškega ali študentskega doma, v primeru, ko vlagatelj v času 

izobraževanja biva v dijaškem ali študentskem domu. 
Podatki o zakonitem zastopniku  – IZPOLNI ZAKONITI ZASTOPNIK MLADOLETNEGA 
VLAGATELJA: 

5. Zakoniti zastopnik vnese priimek, ime in EMŠO. 
6. Zakoniti zastopnik vnese naslov bivališča v obliki naselje, ulica, hišna številka z 

dodatkom, poštna številka in naziv pošte. 
Podatki o izvajalcu vzgojno-izobraževalnega/študijs kega programa  – IZPOLNI VZGOJNO- 
IZOBRAŽEVALNI ali VISOKOŠOLSKI ZAVOD: 

7. Pooblaščena oseba izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa vnese 
naziv in naslov izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa. Natančen 
naslov šole/fakultete v okviru VIZ/VŠZ se vnese v obliki naselje, ulica, hišna številka z 
dodatkom, poštna številka in naziv pošte. Naslov šole/fakultete ni nujno isti kot naslov 
VIZ ali VŠZ. Za odločanje o pravici vlagatelja do nakupa subvencionirane vozovnice je 
potrebno vnesti natančen naslov šole/fakultete, kjer se vzgojno-izobraževalni/študijski 
program izvaja. 

8. Pooblaščena oseba izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa vnese 
šolsko/študijsko leto vpisa na način, da se vpiše letnica vpisa v tekoče šolsko oziroma 
študijsko leto; npr. za šolsko/študijsko leto 2014/2015, se vpiše 2014. 

9. Pooblaščena oseba izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa vnese 
letnik, v katerega je vlagatelj vpisan (npr. 1., 2., 3., …). 

Podatki o relaciji prevoza  – IZPOLNI VLAGATELJ: 
10. Vlagatelj vnese dolžino – najkrajšo razdaljo od naslova nepremičnine, v kateri vlagatelj 

biva do naslova nepremičnine, v kateri se vlagatelj izobražuje. Razdalja predstavlja del 
zakonske osnove za upravičenost do nakupa subvencionirane vozovnice (minimalno 2 
km). 

11. Vlagatelj izbere vrsto subvencionirane vozovnice.  
12. Vlagatelj izbere tip subvencionirane vozovnice, V primeru, da med vstopnim 

postajališčem, ki je najbližje bivališču vlagatelja in izstopnim postajališčem, ki je 
najbližje izobraževalni ustanovi, obstaja direktna povezava, ki jo izvaja isti izvajalec 

[naslov]  



 

prevoza, vlagatelj označi tip - direktna subvencionirana vozovnica, v nasprotnem 
primeru označi - kombinirana. 

13. Vlagatelj vnese naziv izvajalca prevoza – prevoznika za posamezno relacijo. 
14. Vlagatelj označi vrsto prevoza za posameznega izvajalca prevoza: V – vlak, A – 

medkrajevni avtobusni prevoz, M – mestni prevoz. 
15. Vlagatelj vnese podatke o relaciji(ah): 

- vlagatelj mora na vlogi navesti vse relacije in vse izvajalce prevoza, za katere želi 
pridobiti subvencionirano vozovnico, na način, da se navede vse relacije v zaporedju od 
kraja bivanja proti kraju izobraževanja in nazaj, vključno z mestnim prometom v kraju 
bivanja in/ali kraju izobraževanja; 
- relacije posameznih vozovnic se ne smejo prekrivati, pač pa se morajo med seboj 
logično navezovati. 
Podatke o relacijah in ponudbi obstoječih voznih redov je možno pridobiti pri izvajalcih 
prevoza. 

16. V primeru, da vlagatelj želi kupiti enosmerno vozovnico, vnese v polje DA. Vlagatelj ima 
pravico do nakupa enosmerne vozovnice v drugo smer na isti relaciji pri drugem 
izvajalcu, če izvajalec nima povratne povezave ali je povezava pri drugem izvajalcu 
zanj bolj ugodna. Ob nakupu enosmerne vozovnice ima vlagatelj pravico do nakupa 
vozovnice v drugo smer na isti relaciji pri drugem izvajalcu brez doplačila, če ostaja 
znotraj istega razreda oddaljenosti. V nasprotnem primeru vlagatelj plača razliko do 
cene subvencionirane vozovnice za višji razred oddaljenosti.  
Cena enosmerne vozovnice je enaka ceni vozovnice v obe smeri. 

Podpis vlagatelja oziroma zakonitega zastopnika: 
17. V primeru, da je vlagatelj mladoletna oseba, mora vlogo podpisati zakoniti zastopnik, v 

nasprotnem primeru vlogo podpiše vlagatelj sam. 
 
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE POTRDILA O OPRAVLJANJU PR AKTIČNEGA 
IZOBRAŽEVANJA 
 
Podatki o vlagatelju – IZPOLNI VLAGATELJ: 

1. Vlagatelj vnese priimek, ime in EMŠO. 
Podatki o izvajalcu vzgojno-izobraževalnega/študijs kega programa  – IZPOLNI VIZ/VŠZ: 

2. Pooblaščena oseba izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa vnese 
naziv in naslov izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa. Natančen 
naslov šole/fakultete v okviru VIZ/VŠZ se vnese v obliki naselje, ulica, hišna številka z 
dodatkom, poštna številka in naziv pošte. Naslov šole/fakultete ni nujno isti kot naslov 
VIZ ali VŠZ. Za odločanje o pravici vlagatelja do nakupa subvencionirane vozovnice je 
potrebno vnesti natančen naslov šole/fakultete, kjer se vzgojno-izobraževalni/študijski 
program izvaja. 

3. Pooblaščena oseba izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa vnese 
šolsko/študijsko leto vpisa na način, da se vpiše letnica vpisa v tekoče šolsko oziroma 
študijsko leto; npr. za šolsko/študijsko leto 2014/2015, se vpiše 2014. 

4. Pooblaščena oseba izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa vnese 
letnik, v katerega je vlagatelj vpisan (npr. 1., 2., 3., …). 

Podatki o opravljanju prakti čnega izobraževanja  – IZPOLNI VLAGATELJ, POTRDI 
VZOJNO-IZOBRAŽEVALNI oziroma ŠTUDIJSKI ZAVOD: 

5. Vlagatelj vnese naziv in naslov organizacije, kjer bo opravljal praktično izobraževanje, ki 
je del izobraževalnega procesa. 

6. Vlagatelj vnese obdobje opravljanja praktičnega izobraževanja (od … do…). 
7. Vlagatelj vnese število dni opravljanja praktičnega izobraževanja na teden (npr. enkrat, 

dvakrat, … ) 
8. Izvajalec vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa potrdi obrazec. 

Podpis vlagatelja: 
9. Vlagatelj podpiše vlogo. 

 



 

 
NAVODILA ZA POSREDOVANJE VLOGE IZVAJALCEM SUBVENCIO NIRANEGA 
PREVOZA: 
 

1. V celoti izpolnjeno in ali s strani izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega 
programa potrjeno vlogo ali s priloženim potrdilom o vpisu, vlagatelj predloži izvajalcu 
prevoza: 
- ob prvem nakupu vozovnice za tekoče šolsko/študijsko leto, 
- ob nastopu okoliščin, ki zahtevajo spremembo podatkov na veljavni vlogi (menjava 
prebivališča, menjava vzgojno-izobraževalnega/študijskega zavoda, menjava izvajalca 
prevoza, menjava vrste vozovnice, itd.) v roku petih delovnih dneh od nastanka 
spremembe. 

2. Vlagatelj ima lahko istočasno veljavno samo eno vlogo. Vlagatelj pa lahko v šolskem 
oziroma študijskem letu predloži več vlog in sicer: 
- kadar je upravičen do vozovnice za relacijo od kraja bivanja v času izobraževanja 
(izven stalnega naslova bivališča) do kraja izobraževanja in do vozovnice za 10 voženj 
na mesec za relacijo med stalnim prebivališčem in krajem bivanja v času izobraževanja, 
- kadar opravlja praktično izobraževanje, ki je del izobraževalnega procesa, 
- kadar na podlagi sklepa sodišča biva na različnih naslovih. 
Vlogi se v teh primerih obravnavata ločeno. Vlogi za potrebe opravljanja praktičnega  
izobraževanja, je potrebno priložiti izpolnjen in potrjen obrazec Potrdilo o opravljanju  
praktičnega izobraževanja. 

3. Vlagatelj predloži originalno vlogo prodajalcu vozovnice za medkrajevni avtobusni ali 
železniški promet. V primeru, da je vlagatelj upravičen le do vozovnice za mestni 
promet, vlogo predloži prodajalcu mestnega prometa. 

4. V primeru kombinirane vozovnice vlagatelj odda originalno vlogo pri prvemu izvajalcu 
medkrajevnega prevoza za relacijo, ki jo izvaja. Vlagatelj lahko pri izvajalcu 
medkrajevnega prevoza izvede doplačila za relacije mestnega prometa, ko so le te 
navedene na vlogi. Prodajalec vlagatelju izda potrdilo/a o izdani/h vozovnici/ah, in sicer 
v tolikšnem številu, kot je navedenih relacij na vlogi. 

5. Vlagatelj je upravičen do nakupa vozovnice za naslednjo relacijo brez doplačila le v 
primeru, če je na podlagi potrdil o izdanih vozovnicah razviden znesek plačila vlagatelja 
za naslednjo na vlogi navedeno relacijo glede na ustrezen razred oddaljenosti dolžine 
celotne relacije potovanja v eno smer. 

6. V kolikor naslednji prodajalec kombinirane ali enosmerne vozovnice ugotovi, da je 
vlagatelj plačal prenizko ceno, kot je določena glede na razred oddaljenost za skupno 
dolžino potovanja, je izvajalec dolžan vlagatelju zaračunati razliko do višjega razreda 
oddaljenosti. 

 


